
 

Emmelie leeft onder de zeespiegel 
In een polder in Nederland 
 
Emmelie's huis ligt lager dan de zee. Haar dorp wordt tegen de zee beschermd door dijken. 
 

Nederland is een klein land in het noordwesten van Europa. Het ligt aan de Noordzee. Hier 
ligt Zeeland. Een van de Nederlandse provincies. Een gebied met land omringd door water. 

"Ik ben Emmelie en ik woon in Zeeland. Zeeland is omringd door zee. Die zee, die stroomt 
heel vaak het land in. Dus Zeeland bestaat uit zee en land: Zeeland. Nou, dit is het dorp waar 
ik woon. We hebben een molen, drie kerken. En dit is het voetbalveld waar ik voetbal. Dit is 
mijn huis, het ligt lager dan de zee. Dit klinkt misschien heel raar, maar wij denken daar 
echt nooit, ja, nee, echt over na. En rond ons dorp liggen allemaal van dit soort dijken. Deze 
dijken liggen er om het water tegen te houden. Als deze dijken er niet zouden liggen, zou 
heel het dorp overstromen." 

Ik vind dit een heel mooi plekje hier op deze dijk. Je kan namelijk heel goed zien, dat de zee 
hoger ligt als het land erachter. 

Ons dorp ligt in een polder. En een polder is een stuk land wat eerst zee was, dus waar ze 
nu land hebben gemaakt. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar dit was vroeger 
allemaal zee." 

De duinen en dijken houden het zeewater tegen. Maar het kan ook misgaan. In de nacht van 
1 februari 1953 stormt het hard. Het is ook nog springvloed dus het water stijgt hoger dan 
normaal. De ramp gebeurt in enkele uren, het water van de zee stroomt over de dijken 
heen. 

Veel dorpen in Zeeland komen onder water te staan. Veel mensen kunnen niet worden 
gered. Ze verdrinken in het kolkende water. Na de ramp wordt besloten tot de aanleg van 
hoge dijken en zeedammen. de deltawerken.  Dit moet overstromingen in de toekomst 
voorkomen. Maar door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is de toekomst 
onzeker. 

"Ik sta er niet zo vaak bij stil, dat er echt een ramp kan gebeuren in dit gebied. Dus eigenlijk 
ben ik er niet zo bang voor. Voor storm wel eens een beetje als het heel hard dondert en zo, 
als ik alleen thuis ben, maar niet zeg maar echt voor dat het overstroomt." 
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